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ความค ิดทางการเม ือง

ประชาธิปไตย 
ตามแนวคิดพระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต)*

รศ. ดร.สุรพล ยะพรหม**

           ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราช มาเปนระบอบประชาธิปไตย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตน
มาจนถึงปจจุบันก็ลวงเลยมาถึงกวา ๘๕ ปแลว(๒๕๖๐) แตยังมีขอถก
เถียงกันอยูเสมอวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยท่ีเต็มใบหรือยังเพราะหากศึกษาจากประวัติศาสตร
การเมืองการปกครองของไทยชวงระยะเวลา..๘๐..กวาปท่ีผานมาน้ี
พบขอเท็จจริงวา..มีการรัฐประหารลมลางรัฐบาลบอยคร้ังมาก๑..มีการ
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญซ้ําแลวซ้ําอีกจนมีผูกลาวกันวา..รัฐธรรมนูญ
ไทยไมมีรองรอยใหเห็นพัฒนาการสักเทาไรเลย..เพราะมีการฉีกท้ิงฉบับ
แลวฉบับเลา..ไมมีลักษณะของการใชท่ีตอเน่ือง..ที่มีการพัฒนาจากจุด

* ปจจุบันคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต)
** รศ. ดร.สุรพล ยะพรหม  * พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D.(Pol.Sc.)
รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 
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หน่ึงไปสูอีกจุดหน่ึง๒..สิ่งท่ีเปนปญหามากท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตย
ของไทยก็คือการเลือกต้ังท่ียังมีสภาพเปนปญหาท่ียากจะแกไขได.เพราะ
เม่ือดูจากอดีตของการเลือกต้ังกอนป..๒๕๔๔..จะพบขอเท็จจริงวามี
การใชวิธีการท่ีไมสุจริต..ไมโปรงใส..มีการใชอามิสสินจางมาเปนตัว
กําหนด ทําใหระบบการเมืองของไทยพิกลพิการ ดังที่เคยเปนมาในอดีต 
นี้เปนเพียงเร่ืองตัวอยางไมก่ีตัวอยางท่ีช้ีใหเห็นวาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่ประเทศไทยใชอยู ยังไมมีความสมบูรณดังที่ควรจะเปน
       เม่ือกลาวเฉพาะกรณีเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจของไทยลาสุดเม่ือ
ป  พ.ศ. ๒๕๔๐. ย่ิงทําใหมองเห็นชัดวา ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ของไทย เพราะเหตุไรจึงทําใหเกิด ปญหาในบานเมืองได และคําถามที่เจ็บ
ปวดสําหรับนักนิยมประชาธิปไตยก็คือวา เปนเพราะระบบประชาธิปไตย
มือใครยาวสาวไดสาวเอาหรือเปลาที่ทําใหไทยตองประสบวิกฤตในป พ.ศ.
๒๕๔๐ ซึ่งมีผลกระทบตอความเปนอยูของคนไทยทั้งชาติ โดยเมื่อเกิดกรณี
ดังกลาวนี้ จะเห็นไดวา มีนักวิชาการหลายทานไดนําเสนอวา ประเทศไทย
ถึงเวลาแลวท่ีจะตองมาทบทวนรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ที่เคยใชปฏิบัติกันมา..เพราะความลมเหลวท่ีผานมาเปนเคร่ืองยืนยันใน
เร่ืองน้ี  
 นักวิชาการจึงเสนอทางออกรวมกันวาแนละไทยยังคงตอง
ปกครอง ดวยระบอบประชาธิปไตยตอไป เพราะถือวา เปนการปกครอง
ที่ทั่วโลกยอมรับวาเปนการปกครองท่ีแมมิใชการปกครองท่ีดี ท่ีสุด
แต ก็ เปนการปกครอง ท่ี เลวนอย ท่ี สุดแตการปกครองดวยระบบ
ประชาธิปไตยสถานเดียวยังไมเพียงพอ ควรที่จะมีหลักการปกครองอื่นมา
ผสมผสานดวย  
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 หลักท่ีวาน้ัน..บางก็เรียกธรรมรัฐก็มี..ธรรมาภิบาลก็มี..หรือ
ในภาคราชการไทยเรียกเวลาน้ีวาหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตรงกับท่ีโลกตะวันตกใชคําวา..“Good..Governance”..นั่นเอง..ซึ่งเม่ือ
จะดูความหมายท่ีนักวิชาการพูดถึงกันแลวใหสรุปก็คือการปกครองดวย
ประชาธิปไตย ที่ตองคํานึงถึงความถูกตอง ความชอบธรรม ความเปน
ธรรมและความดีงามเปนสวนสําคัญในการปกครองดวย๓ อาจกลาวไดวา 
นี่แหละสอดคลองกับหลักธรรมาธิปไตย..(ธัมมาธิปไตย)..ทางพระพุทธ
ศาสนาน่ันเองท่ีพระธรรมปฎก..(ป.อ.ปยุตฺโต)..ไดนําเสนอตอสาธารณะ
เสมอวา..ธรรมาธิปไตยจะเปนแกนจริยธรรมของประชาธิปไตย..เพราะ
ธรรมาธิปไตยจะเปนรากฐานทําใหประชาธิปไตยไดบรรลุภารกิจของหลัก
การปกครองท่ีนํามาใชเปนประโยชนกอใหเกิดสันติสุขและความผาสุก
ที่แทจริงของชาวโลกและสังคมไทย ไดตลอดไป 
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พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
ปราชญแหงพระพุทธศาสนา
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 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เปนพระนักปราชญทางพระพุทธ
ศาสนา ที่มีมุมมองตอการแกไขปญหาสังคม โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาเปนพ้ืนฐาน..พระธรรมปฎกไดใหความสนใจตอการเปล่ียนแปลง
ของสังคมไทยอยางใกลชิด..เห็นไดจากผลงานทางวิชาการท้ังในรูปแบบ
ของงานนิพนธ การแสดงปาฐกถา และบรรยายธรรม ในชวงหลายศตวรรษ
ที่ผานมาน้ัน..ลวนแลวแตเปนการผสมผสานแนวความคิดทางพระพุทธ
ศาสนา..ที่จะนํามาประยุกตกับศาสตรสมัยใหมในการนําผลแกไขปญหา
สังคมไทยที่เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
 พระธรรมปฎก มีพ้ืนเพเดิมเปนชาวอําเภอศรีประจันต จังหวัด
สุพรรณบุรี..เม่ือไดบวชเรียนภายใตรมเงาของพระพุทธศาสนาแลว..ได
สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของคณะสงฆคือ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และ
สําเร็จการศึกษาเปนพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เกียรตินิยม อันดับ ๑ จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภในสมัยน้ัน)และตอมามีตําแหนงปกครองทางคณะ
สงฆเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร และไดเปนอาจารย
สอนประจํา พรอมทั้งเปนผูบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยอีกดวย ซ่ึงในระหวางท่ีทําหนาท่ีท้ังสองอยาง ดังกลาว พระ
ธรรมปฎก..ไดตัดสินใจลาออกจากตําแหนงทางการบริหารของคณะสงฆ
เพ่ือไปทําหนาท่ีในแวดวงวิชาการ..คือ..งานเผยแผธรรมะแกสังคมโลกเปน
สวนรวม๔ 
 อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๔๗) พระธรรมปฎกเม่ือได
ยายไปอยูวัดที่ สรางใหม..คือ..วัดญาณเวศกวัน ที่มีผูสรางถวายและมีการ
จดทะเบียนวัดเสร็จส้ินสมบูรณตามกฎหมายแลว..คณะสงฆจึงไดแตงต้ัง
ใหเปนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวันตราบเทาทุกวันน้ี..แมจะดํารงตําแหนง
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ทางคณะสงฆอยู..พระธรรมปฎกก็ยังคงปฏิบัติหนาท่ีงานเผยแผพระพุทธ
ศาสนาสวนน้ีอยางเต็มท่ี..ดังจะเห็นไดจากผลงานทางวิชาการท่ีมีการตี
พิมพแลวรวม ๒๐๐ เร่ือง ซ่ึงนับวามากท่ีสุดกวาบุคคลใดๆ ท่ีผลิตผลงาน
ทางวิชาการในประเทศนี้
          แนนอนทีเดียว ผลงานทางวิชาการท่ีล้ําคาของพระธรรมปฎกมีมาก
เลม แตเลมที่สังคมยอมรับวาเปนผลงานทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม นั่นก็คือ 
"พุทธธรรม" ซึ่งเปนการประมวลสาระสําคัญของพระพุทธศาสนาจากหลัก
ฐานของพระพุทธศาสนาโดยตรง จากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และ
คัมภีรอื่นๆ กวา ๑๐๐ เลม โดยการนําเสนออยางเปนระบบ ทันสมัย อาน
เขาใจงาย และสามารถสืบคนควาตอไปไดงายอีกดวย๕ 

 เกียรติคุณของพระธรรมปฎก มิใชมีเพียงเฉพาะงานทางวิชาการ
เทานั้น แตยังเปนผู มีจริยาวัตรและปฏิปทาที่งดงามยิ่งนัก สมดังที่สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชได ประทานวรสัมโมทนียกถา ในคราว
ที่กระทรวงศึกษาธิการในนามของรัฐบาลจัดงานเชิดชูเกียรติและแสดง
มุทิตาจิต ที่พระธรรมปฎกไดรับการถวายรางวัลการศึกษา เพื่อสันติภาพ 
จากองคการยูเนสโก ความตอนหนึ่งวา "...ทานเจาคุณพระธรรมปฎก หรือ
ทานเจาคุณประยุทธ ของเรา ทานเปนผูสรางเกียรติยศชื่อเสียงใหแกเรา 
ใหแกประเทศชาติของเรา ใหแกคณะสงฆของเราอยางมากมาย ที่จริงกอน
ที่องคกรการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติจะถวาย
รางวัลการศึกษาหรือสันติภาพ ทานเจาคุณทานก็เปนผูมีชื่อเสียง เกียรติยศ
ของคนไทย ของไทย ของพระสงฆไทยอยูตลอดมาแลว เพราะทานเปนคน
ดีจริง เปนพระดีจริง ผูที่รูจักทานหรือไมไดยินกิตติศัพทชื่อเสียงของทาน 
นิยมยกยอง สรรเสริญเปนอันมาก..." ๖
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          ผลงานทางวิชาการของพระธรรมปฎกท่ีเก่ียวของโดยตรงกับความ
คิดทางการเมือง..เทาท่ีผูเขียนศึกษาและคนความีจํานวนมากเลมดวยกัน 
ดังตัวอยางเชน
 ๑.  รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชําระลางหรือยัง
 ๒.  การสรางสรรคประชาธิไตย
 ๓.  มองใหลึก นึกใหไกล : 
  ขอคิดจากเหตุการณเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
           ๔.  กระบวนการเรียนรูหรือพัฒนาคนสูประชาธิปไตย
           ๕.  เราจะกูแผนดินกันอยางไร
           ๖.  ธรรมกับไทยในสถานการณปจจุบัน
           ๗.  สิทธิมนุษยชน : สรางสันติสุขหรือสลายสังคม
     ๘.  สลายความขัดแยง นิติศาสตร-รัฐศาสตร-
  เศรษฐศาสตร แนวพุทธ
           ๙.  นิติศาสตรแนวพุทธ
          ๑๐.  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
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คุณภาพของประชาธิปไตย
อยูที่คุณภาพของประชาชน

คุณภาพของประชาชนขึ้นตออะไร 
ก็ขึ้นตอการศึกษา

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต)
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          ประชาธิปไตย แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา Democracy ซ่ึง
คํานี้มาจากคําวา Demokration ในภาษากรีก แปลวา การปกครองของ
ประชาชน ดังที่อดีตประธานาธิบดี ลินคอนของสหรัฐอเมริกาเคยกลาวไว
เปนเสมือนคําคมวา.."รัฐบาลประชาธิปไตย คือ รัฐบาลของประชาชน เพื่อ
ประชาชน และโดยประชาชน" ซึ่งหมายถึงระบบการปกครองตามอุดมคติ 
ระบบหนึ่ง ที่รัฐบาลในระบบประชาธิปไตยจะใหโอกาสอันเทาเทียมกันใน
การดํารงชีวิต การแสวงหา ความสุข เปนตน ๗

          นอกจากนี้ "ประชาธิปไตย" คํานี้ใชใน ๓ ความหมายใหญๆ 
ซึ่งถากําหนดเปน วงกรอบหรือฐานะใหญๆ ได ๓ ฐานะดวยกัน ซึ่งไดแก 
 ๑) เชิงความคิด 
 ๒) รูปแบบการ ปกครอง และ 
 ๓) วิถีชีวิต โดยมีคําอธิบายเพ่ิมเติมโดยสังเขปคือ

  ๑. ในฐานะเปนปรัชญา (Philosophy) 
ทฤษฎีหรืออุดมการณทางการเมือง ประชาธิปไตยในความหมายนี้ มุงเนน
ไปในเรื่องของความคิด เปนสภาพทางมโนกรรมทั้งของผูนําและคนทั่วไป 
คือ ทั้งของผูบริหารประเทศ และ พลเมืองทั่วไป
 ๒.ในฐานะเปนรูปแบบการปกครอง (Forms of Govern-
ment) เปนการพิจารณาประชาธิปไตยในเชิงโครงสรางของรัฐบาลแบบ
ประชาธิปไตย เชน เปนระบบรัฐสภา เปนระบบประธานาธิบดี
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          ๓. ในฐานะเปนวิถีชีวิต (Way of life) หมายถึง
            ๓.๑  วิถีทางแหงการยอมรับเสียงขางมาก
            ๓.๒  ความมีใจกวาง
            ๓.๓  การมีขันติธรรม
            ๓.๔  การไมใชความรุนแรง
            ๓.๕  การเอาใจใสในกิจการบานเมือง(การมีสวนรวม
ทางการเมืองของพลเมือง) เปนเรื่องการประพฤติในสังคม ๘

          จากท่ีไดนิยามความหมายของคําวา ประชาธิปไตย มาโดยสังเขป
นั้น ก็พอจะประมวล ลักษณะที่สําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย
ไดเปน ๔ ประการ ดังตอไปนี้
          ๑. ประชาชน เปนเจาของอํานาจอธิปไตย คือ ประชาชนมีอํานาจ
สูงสุดในรัฐ อาจใชอํานาจทางตรงหรือทางออมก็ได
 ๒.ประชาชนทุกคนในรัฐ..มีความเสมอภาคเทาเทียมกันตาม
กฎหมาย ตลอดจน มีสิทธิเสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายอยางเทาเทียม
กัน
 ๓. การดําเนินการตางๆ ของรัฐน้ัน คือ เอามติของเสียงขางมาก
เปนเครื่องตัดสิน แตในขณะเดียวกันเสียงขางนอยหรือคนสวนนอยของรัฐ 
จะไดรับความคุมครองทางกฎหมายที่ปองกันมิใหประชาชนสวนใหญ กดขี่
ขมเหงอยางผิดกฎหมาย และผิดทํานองคลองธรรม
 ๔. กระบวนการของประชาธิปไตย คือ วิธีการปกครองซ่ึงไดรับ
ความยินยอมพรอมใจของประชาชนสวนใหญ ซึ่งแสดงออกในรูปของการ
เลือกตั้ง การอภิปราย การออกเสียง ประชามติ การเสนอรางกฎหมายของ
ประชาชน เปนตน
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          พระธรรมปฎกไดนิยามคําวา ประชาธิปไตยไวอยางนาฟงย่ิงวา 
เมื่อพูดถึงประชาธิปไตย ถากลาวถึงความหมาย มีวิธีพูดงายๆ อยางหนึ่ง
คือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดี ลินคอลน มาอาง เพราะคนชอบ และ
รูจักกันมาก คือวาทะที่วา  "ประชาธิปไตยเปนการ ปกครองของประชาชน 
โดยประชาชน เพื่อประชาชน" วาทะน้ีคนจําไดแมน เวลาพูดกัน คนมัก
มองความหมายในแงของความรูสึกตื่นเตนวา ตนเองจะได เชน จะไดสิทธิ 
ไดอํานาจ หรือ ไดความเปนใหญในการที่จะเปนผูปกครอง แตอีกแงหนึ่ง
ที่ไมคอยไดมองคือ "ความรับผิดชอบ"

          ดังน้ัน จากวาทะลินคอลนน้ัน พระธรรมปฎกมีความเห็นเพ่ิมเติมวา 
ที่วา ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชนนั้น เปนการเตือนใหรูสึกตัวดวยวา คุณภาพของประชาธิปไตย
อยูที่คุณภาพของประชาชน เพราะวา โดยปกติ คุณภาพของการปกครอง
ยอมขึ้นตอคุณของผูปกครองเปนสําคัญ ดวยวาในสมัยกอนการ ปกครอง
อยูในกํามือของผูปกครองโดยตรง คุณภาพของประชาธิปไตย ก็วัดไดจาก
ผูปกครองนั่นเอง แตในสมัยนี้ ในเมื่อประชาชนมาเปนผูปกครอง บาน
เมืองจะเปนอยางไร ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพแคไหน ก็อยูท่ีคุณภาพของ
ประชาชนเปนสําคัญ ๙

          จึงกลาวสรุปไดวา พระธรรมปฎกไดนิยามประชาธิปไตยโดยให
ความสําคัญในแง คุณภาพของประชาธิปไตยเปนหลัก โดยเนนวา
 "ถาประชาชนมีคุณภาพดี . .ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีดวย 
ถาประชาชนมีคุณภาพต่ํา..ประชาธิปไตยก็จะเปนประชาธิปไตยอยางเลว
ดวย เพราะวา คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นตอคุณภาพของประชาชน 
แลวคุณภาพของประชาชนขึ้นตออะไร ก็ขึ้นตอการศึกษา" ๑๐
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เราเอาเสียงขางมาก
มาตัดสินความตองการได

เสียงขางมากตัดสินความจริงไมได

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต)
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          ความเขาใจของคนไทยท่ัวไปท่ีมีตอภาพลักษณของประชาธิปไตย
นั้น ก็คือ ในสังคมของคนหมูมาก ตางคนก็ตางมีความตองการที่แตกตาง
กันออกไป เกณฑตัดสินอํานาจสูงสุดของความตองการหรือความประสงค
ของคนในระบอบนี้ก็คือ เสียงขางมากของประชาชนนั่นเอง พระธรรมปฎก
เห็นวา การตัดสินใจเชนวาน้ี เปนเร่ืองสําคัญมาก เพราะหากตัดสินถูกก็ดี
ไป ถาตัดสินผิดก็อาจเกิดความเสื่อมความพินาศทุกอยางทุกประการ การ
ที่จะตัดสินใจผิดหรือตัดสินใจถูก ก็อยูที่ความเปนคนดี มีปญญา คือ มี
คุณธรรม และมีความรูความเขาใจ เฉลียวฉลาด สามารถในการคิด เปนตน 
ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ประชาชนควรจะมี ถาประชาชน เปนคนดี ตั้งใจดี มี
ความรูความเขาใจ มีปญญาชัดเจน คิดเปน มองเห็นความจริง ก็ตัดสินใจ
ไดถูกตอง ๑๑

          ดังน้ัน จากแนวคิดเร่ืองดังกลาวน้ี ทําใหเห็นไดวา ประชาธิปไตย
จะดี ก็อยูที่ประชาชน ที่เปนผูมีอํานาจตัดสินใจนั้นวา จะตองเปนคนดีและ
มีปญญา โดยที่วา ประชาชนเปนใหญ มีอํานาจตัดสินใจนี้ การตัดสินใจที่วา
นั้น วินิจฉัยดวยเสียงขางมากเปนใหญ ในเรื่องนี้พระธรรมปฎกใหขอสังเกต
ไว ๒ ประการดวยกันคือ
          ๑. ถาคนสวนใหญเปนคนโง เสียงขางมากท่ีวินิจฉัยก็จะเปนการ
ตัดสินใจเลือกอยาง โงๆ หรือแมแตเลือกไปตามที่ถูกเขาหลอกลอ ทําใหผิด
พลาดเสียหาย แตถาคนสวนใหญเปนคนดี มีปญญา ก็จะไดเสียงขางมากที่
ตัดสินใจเลือกไดถูกตอง บังเกิดผลดี จึงตองใหประชาชนมีการศึกษา หรือ
จะไดเสียงขางมากที่ตัดสินใจอยางผูมีปญญา
          ๒. ความจริงของส่ิงท้ังหลายยอมเปนอยางท่ีมันเปน มันยอมไมเปน
ไปตามการบอก การสั่ง การลงคะแนนเสียง หรือตามความตองการของคน 
ดังนั้น คนจะไปตัดสินความจริง ไมได แตเปนหนาที่ของคนเองที่จะตอง
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ตัดสินใจเลือกสิ่งที่เปนจริง จึงตองใหประชาชนมี การศึกษา เพื่อจะไดเสียง
ขางมากที่ตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ถูกตองเปนจริง
          พระธรรมปฎกย้ําวา เสียงขางมากตัดสินความจริงไมได อันนี้
เปนหลักธรรมดา เราตัดสินใจ ไมใชตัดสินความจริง ถาเอาเสียงขางมากมา
ตัดสินความจริง ก็เปนไปไมได ๑๒

          เพราะฉะน้ัน ตามหลักการแลวไมสามารถเอาเสียงขางมากมา
ตัดสินความจริงได ถาอยางนั้นจะเอาเสียงขางมากตัดสินอะไร ประเด็นน้ี
พระธรรมปฎก..ใหความเห็นวา..เราเอาเสียงขางมากมาตัดสินความ
ตองการ คือบอกวาจะเอาอยางไร ในแงน้ีสามารถบอกไดวา ประชาชน
ตองการอะไร..จะเอาอยางไร..แลวมีมติเปนท่ีตกลงกันวาจะเอาอยางน้ี 
ซึ่งรวมความปญหาอยูท่ีวาทําอยางไรจะใหความตองการท่ีวาจะเอา
อยางไรนั้น ไปประสานกับความมุงหมายที่ดี โดยมีสติปญญาที่รูเขาใจวา 
อะไรเปนความจริง ความถูกตอง แลวตัวประโยชนแทที่ควรจะเอา คือ 
ตองใหความตองการนั้น ไปตรงกับความจริง ความถูกตองและความเปน
ประโยชนที่แทจริง มิฉะนั้นความตองการนั้นก็ผิด
          เม่ือคนตัดสินใจดวยความตองการท่ีผิด การตัดสินใจน้ันก็ผิดจะเลือก
ผิด เอาผิด และกอใหเกิดผลราย เพราะฉะนั้น จึงหนีไมพนที่จะตองทําให
คนมีความรู มีสติปญญา จึงตองเนนกันวา คนจะตองมีวิจารณญาณ หรือ
จะใชคําศัพทใหลึกลงไปกวานั้น ก็คือ ตองมีโยนิโสมนสิการ ดวยเหตุนี้ การ
ใชเสียงขางมากมาตัดสิน จึงตองเปนเสียงแหงสติปญญา ท่ีแสดง ถึงความ
ตองการอันฉลาดที่จะเลือกเอาสิ่งที่ดีงามถูกตองเปนประโยชนแทจริง
 พระธรรมปฎกสรุปวาการศึกษาจําเปนตอประชาธิปไตยหรือ
พัฒนาประชาชนให ทําหนาที่หรือใชอํานาจตัดสินใจอยางไดผลดีใน ๒ 
ประการ ๑๓ คือ
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 ๑. ใหเสียงขางมากท่ีจะใชวินิจฉัย เกิดจากการตัดสินใจของคนท่ี
เปนบัณฑิต คือ คนดีมีสติปญญา
 ๒...ใหการตัดสินใจของคนท่ีเกิดจากความตองการท่ีมาประสาน
กับปญญาที่รู และใหเลือกเอาสิ่งที่ถูกตองดีงามจริงแท และเปนประโยชน
แทจริง
 เม่ือพิจารณาจากแนวคิดเร่ืองเสียงขางมาก..ในประชาธิปไตย
ตามแนวของพระธรรมปฎก จึงเห็นไดชัดวา สังคมไทยเปนสังคมแหงวิถี
พุทธ ดังนั้น ระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงควร ที่นําแนวคิดในเรื่องของ
การตัดสินใจดวยเสียงขางมาก ตามแนวของพระธรรมปฎกมาประยุกตใช 
ก็จะทําใหระบบการเมืองไทย ไดเสียงขางมากที่เปนไปตามจุดมุงหมายของ
ระบอบประชาธิปไตย ที่แนนอน กลาวคือ เปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
สังคมไทยโดยรวมนั่นเอง
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รัฐในระบอบประชาธิปไตย
กับพระพุทธศาสนา
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ผูปกครองที่ดี 
ยอมเปนผูใฝธรรม

แสวงหาธรรมและเปนผูเชิดชูธรรม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต)
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          ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ บัญญัติไววา รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจ อันดี และความสมานฉันทระหวาง
ศาสนิกชนของทุกศาสนา..รวมท้ังการสนับสนุกการนําหลักธรรมของ
ศาสนามา ใชเพ่ือสงเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๔  เร่ือง
ดังกลาวนี้ พระธรรมปฎกไดแสดงทัศนะใหเห็นวา โดยหลักการแลว การที่
รัฐสัมพันธกับพระพุทธศาสนานั้น สรุปได ๒ ลักษณะดวยกันคือ
          ๑. เปนความสัมพันธเชิงหนาท่ีเก่ียวกับธรรม หรือหนาท่ีตอธรรม 
คือ รัฐโดยเฉพาะผูปกครองที่ดี ยอมเปนผูใฝธรรม แสวงหาธรรม และเปน
ผูเชิดชูธรรม พระสงฆ หรือทางฝายศาสนานั้น เปนผูดํารงไวซึ่งธรรม เปนผู
เผยแผ และสืบตอ สืบทอดธรรมใหดํารงอยู ในโลก ในสังคม เพราะฉะนั้น 
รัฐก็ทําหนาที่ในการที่จะชวยผูดํารงรักษาสืบทอดธรรม เผยแผธรรมนี้ ให
ทําหนาที่นั้นดวยดี การกระทําอยางนั้น ก็เทากับรัฐไดเชิดชูคุณธรรมดวย
 สืบเน่ืองจากหนาท่ีท่ีเก่ียวกับธรรมเชนน้ี พระธรรมปฎกใหความ
เห็นเพิ่มเติมวา หนาที่เกี่ยวกับธรรมของรัฐนั้น ก็ทําใหพระมหากษัตริย
หรือทางรัฐมีหนาที่ตอไปอีก คือ จะตองพยายามใหศาสนาบริสุทธิ์ เพื่อให
มีธรรมดํารงอยูสืบตอไปในสังคม หรือในโลกนี้ การทํา สังคายนาก็ดี การ
กําจัดชําระลางมลทินของศาสนาในบางสมัยก็ดี เปนเรื่องที่จัดไดวา อยูใน
หนาที่ขอนี้
 เม่ือมีเหตุการณไมเรียบรอยเกิดข้ึนในวงการศาสนา..รัฐก็เขามา
อุปถัมภคณะสงฆ ในการทําสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัย เพื่อรักษา
ธรรมที่บริสุทธิ์ไว สังคายนาตางๆ โดยมาก ก็มีพระเจาแผนดิน หรือทางรัฐ
เขามาเปนผูอุปถัมภ ท้ังในประเทศอินเดีย ในศรีลังกา ตลอดจนกระท่ังใน
ประเทศไทยหลายครั้ง หลายสมัย
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          นอกจากน้ี ในกรณีปลีกยอย เม่ือปรากฏวามีคนของรัฐ หรือพลเมือง
คือ คนของ บานเมืองที่เปนคนราย คนไมดีเขาไปซุกซอนตัวแอบแฝงอยู 
เขาไปบวช เขาไปเบียดเบียนทําลายศาสนา ซ่ึงเทากับทําลายผลประโยชน
ของรัฐและประชาชนดวย ทางรัฐหรือทางพระเจา แผนดิน ก็ชวยรักษา
ความบริสุทธ์ิของพระศาสนาดวยการเอาคนของรัฐหรือพลเมืองของ
ตนเองที่เปนคนไมดีที่เขาไปทําลายศาสนานั้นออกมา ขอนี้ถือวาเปนการ
ชําระลางพระศาสนาดวยการเอาคนราย พลเมืองไมดีของตนเองกลับออก
มาเสีย ไมใหเขาไปหรืออยูทําลายพระศาสนาอีกตอไป ๑๕

          ๒. เปนความสัมพันธเชิงหนาท่ีในฐานะท่ีผูปกครองหรือรัฐ เปน
ตัวแทนของประชาชน ควรแสดงน้ําใจตอบแทนตอทางฝายสงฆ หรือ
ทางศาสนา โดยนัยนี้ พระธรรมปฎกเห็นวา ตามปกติพระภิกษุสงฆ หรือ
ทางฝายศาสนาเปนผูแนะนําสั่งสอนประชาชนใหดํารงอยูในศีลธรรม ให
ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงาม ใหพัฒนาทางจิตใจ ทางปญญา ใหพระสงฆ
ทํา เชนน้ี ประชาชนก็จะมีการศึกษาดี มีความรู ประพฤติดี มีจิตใจท่ีมี
คุณภาพดี ก็จะเปน พลเมืองที่ดี ผลประโยชนก็ตกแกรัฐดวย ชวยใหรัฐนั้น
เจริญรุงเรือง มีความสงบสุข รัฐสํานึก ในพระคุณฝายสงฆ หรือทางศาสนา
นั้น เปนการตอบแทนคุณความดี หรือบูชาคุณของฝาย ศาสนา หรือฝาย
สงฆนั่นเอง และทําหนาที่ดังกลาวแทนประชาชน คือ อุปถัมภบํารุงพระ
ศาสนา แทนประชาชน๑๖
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          ดังน้ัน จากการท่ีรัฐจําจะตองสรางความสัมพันธท่ีดีตอฝายพระสงฆ 
หรือฝายพุทธจักร และในขณะเดียวกัน ฝายของพระสงฆหรือฝายพุทธจักร
เองก็ตองมีปฏิสัมพันธตามหนาท่ีของตน..ตอฝายรัฐหรือฝายอาณาจักร 
เพราะโดยที่สุดแลว พระธรรมปฎกสรุปวา ก็ลวนแตเพื่อประโยชนสุขของ
พหูชนทั้งสิ้นนั่นเอง
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สิทธิและเสรีภาพ
ในประชาธิปไตย
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต)

สิทธิกับหนาที่ คูกันบุคคลก็มีหนาที่ที่จะตองทํา 
เพื่อเปนสวนรวมที่จะธํารงรักษาและสรางสรรคพัฒนาสังคม
ประชาธิปไตยถาอยากใชสิทธิก็ควรปฏิบัติหนาที่ของตนใหดี
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          พระธรรมปฎกมองวา ประชาธิปไตยเปนการปกครองท่ีชวย
ประสานประโยชนระหวางบุคคลและสังคม..หลักการน้ียังหาผูปฏิบัติไดผล
จริงไดยาก จะเห็นไดวา ระบบสังคม ตางๆ มักมีปญหาในเรื่องที่วา ถาให
สังคมได บุคคลก็ตองยอมสละ ทําอยางไรจึงจะประสานประโยชนกันได
อุดมคติอยางหน่ึงของประชาธิปไตยก็คือการชวยประสานประโยชน
ระหวางบุคคลกับสังคม
          อยางไรก็ตาม กอนท่ีจะกาวไปสูการประสานประโยชนระหวาง
บุคคลกับสังคมใหมาเสริมกันน้ัน..มีบททดสอบพ้ืนฐานหน่ึงท่ีจะใหเห็น
วา ประชาชนในสังคมนั้นๆ มีคุณภาพเพียงพอ ที่จะทําใหคุณคาของ
ประชาธิปไตยขอนี้บรรลุผลไดหรือไม บททดสอบนี้ก็คือ ความประสาน
สมดุลในการปฏิบัติตามหลักแหง ๑) สิทธิกับหนาที่ ๒) เสรีภาพกับความ
รับผิดชอบ
          มุมมองตอ สิทธิกับหนาท่ี น้ัน พระธรรมปฎกช้ีวา คูกับการมีสิทธิ
ที่จะไดและเรียกรองเอาสิ่งที่ตนพึงไดนั้น บุคคลก็มีหนาที่ที่จะตองทํา เพื่อ
เปนสวนรวมท่ีจะธํารงรักษาและสรางสรรคพัฒนาสังคมประชาธิปไตยน้ัน
ดวย ถาอยากใชสิทธิก็ควรปฏิบัติหนาที่ของตนใหดี และเมื่อมีการทําหนาที่
ดวยดี สังคมประชาธิปไตย ก็จะไดรับการรักษาไว เพื่อใหคนมีโอกาสที่จะ
ใชสิทธิไดตอไป๑๗

          สวนเร่ืองของ เสรีภาพกับความรับผิดชอบ น้ัน พระธรรมปฎก
มองเห็นวา..คูกับเสรีภาพท่ีจะกระทําตางๆ..ตามความปรารถนาของตน 
บุคคลจะตองรูจักรับผิดชอบตอการกระทําและผลการกระทําของตน และ
ใชเสรีภาพน้ันอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมท่ีตน..มีสวนรวมอยูดวย 
เพ่ือความชัดเจนข้ึนในเร่ืองของเสรีภาพน้ัน..พระธรรมปฎกไดยกตัวอยาง
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เร่ืองเสรีภาพท่ีเปนหลักการของประชาธิปไตย ท่ีเนนความหมายในแงของ
การที่บุคคลมีโอกาสที่จะนําเอาศักยภาพ เชน สติปญญา ความสามารถ
ของตนออกไปเปนสวนรวมในการแกปญหาและสรางสรรคสังคม ซึ่งเปน
ความหมายเชิงความรวมมือและเอ้ือเฟอตอกัน..แตภายใตอิทธิพลของ
ทุนนิยม เสรีภาพเนนความหมายในแงของการที่จะไดผลประโยชนตามที่
ตนปรารถนา ซึ่งเปนไปในทางแบงแยกและแกงแยง๑๘
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          จากการท่ีประเทศไทยเขาสูยุคปฏิรูปการศึกษา โดยกําหนดให
มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งระบุใหกระบวนการ
เรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง เก่ียวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและ
สงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ 
ศักดิ์ศรี ของความเปนมนุษย๑๙

          จากประเด็นดังกลาวน้ี พระธรรมปฎกมีมุมมองท่ีช้ีใหเห็นวา การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จําเปนตองอาศัยการศึกษา เพื่อทําใหคนมี
คุณภาพ เพราะคุณภาพของประชาธิปไตยขึ้นอยูกับคุณภาพของประชาชน 
และ ในเวลาที่มองประชาธิปไตย ก็อยามองแคการปกครอง อยามองแควา 
นี่เราเปนประชาธิปไตยแลว ประชาชนไดขึ้นมาเปนผูปกครอง แลวก็หยุด
แคนั้น โดยนึกวา นี่เราเกง เราไดเปนใหญแลว ส่ิงท่ีสําคัญก็คือ ตองมองวา 
เรา ปกครองเพ่ืออะไร เราควรจะมองไปใหถึงจุดหมายของการปกครอง
          การปกครองน้ัน ก็คือการท่ีมารวมกันจัดสรรสังคม เพ่ือสรางสรรค
สังคมใหเจริญ มั่นคง มีสันติสุข และใหแตละคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
เพื่อใหชีวิตเจริญงอกงาม บรรลุประโยชนสุขที่สูง ประเสริฐ และมารวมกัน
สรางสรรคสังคมกันตอไปอีก นี่แหละ เปนจุดหมายของการปกครอง๒๐

 พระธรรมปฎกใหความสําคัญตอการศึกษาอยางย่ิงโดยเนนวา 
การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น จะตองอาศัยการศึกษา อยางนอยก็
เปนการนําเอาการศึกษามาชวยเตรียมคนใหพรอม ที่จะเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการปกครองของสังคมประชาธิปไตย นี่คือ สาระที่ สําคัญที่สุด คือ
การเตรียมคนใหพรอมที่จะเขาไปมีสวนรวมในสังคมประชาธิปไตย หรือใน
กระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดถาไมเตรียมการคนอยางนี้ กระบวนการ
ประชาธิปไตยก็จะกลายเปนกระบวนการที่ลมเหลว เพราะวา บุคคลที่เปน
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สวนรวมซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนกระบวนนั้น ไมมีคุณภาพ ไมมีความพรอม
          การศึกษาทําใหคนไดเขาถึงโอกาสในสังคมประชาธิปไตย เรา
บอกกันเสมอวา ประชาธิปไตยจัดสรรสังคมใหเกิดมีโอกาสแกบุคคลแตละ
คนแลว แตคนที่ไมมีการศึกษา ก็ไมสามารถเขาถึงหรือใชโอกาสนั้น คือ
ไมสามารถไดรับประโยชนจากสังคมประชาธิปไตย เชน ถาบุคคลใดไมรู
หนังสือ โอกาสที่มีอยูมากมายในสังคมประชาธิปไตย ก็ไมเปนประโยชนแก
เขา ดังน้ัน ในข้ันท่ีหน่ึงน้ี พระธรรมปฎกจึงเห็นวา การศึกษาชวยใหคนเขา
ถึงโอกาสและสามารถไดประโยชนจากสังคมประชาธิปไตยนั้น ๒๑

          ในข้ันตอไป เม่ือคนมีการศึกษาดี ก็สามารถนําศักยภาพของตน
ออกมารวมสรางสรรคสังคม ดังนั้น การศึกษาชวยใหคนสามารถใชโอกาส
ที่จะทําประโยชนแกสังคมประชาธิปไตย และในที่สุดเมื่อกลาวโดยรวม 
การศึกษาเขามาชวยใหการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีคุณภาพ
ที่แทจริง และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคของประชาธิปไตย มิเชนนั้น
ประชาธิปไตยก็อาจจะเปนเพียงชื่อ เปนเพียงแตระบบในอุดมคติที่ไม
สามารถบรรลุผลไดเลย จึงกลาวในประเด็นนี้ไดวา ปจจัยที่จะใหสังคม
ประชาธิปไตยบรรลุผลสําเร็จก็คือ การศึกษา๒๒

 ในทางกลับกันประชาธิปไตยก็ใหโอกาสแกทุกคนท่ีจะเขาถึง
การศึกษาอยางเสมอภาคดวยหมายความวาเม่ือมีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยตัวระบบของประชาธิปไตยก็เปดโอกาสใหกับคนท่ีจะเขา
ถึงการศึกษาได โดยนัยนี้ พระธรรมปฎกมองวา การสรางสรรคสังคม
ประชาธิปไตย ก็คือการสรางสรรคสังคมที่เอื้อตอการศึกษา หรือจะใชคําที่
กําลังนิยมกันวา สรางสรรคสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพราะที่แท
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จริง สังคมประชาธิปไตยกับสังคมแหงการเรียนรู ก็คือ คนละดานของเรื่อง
เดียวกัน๒๓ 

 ดังน้ัน..จะเห็นไดวา..พระธรรมปฎกใหความสําคัญตอความ
สัมพันธระหวางสังคมประชาธิปไตยและสามารถไดรับประโยชนจากสังคม
ประชาธิปไตย แลวก็ชวยใหประชาธิปไตยดําเนินไปดวยดี สูจุดหมายของ
ระบอบประชาธิปไตยดวยอาศัยการศึกษานั่นเอง
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          ในหลักการท่ีเปน อธิปไตย ในทางพระพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธ
องคไดทรงแสดงไว ๓ ประการดวยกัน ๒๔ นั่นก็คือ
          ๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักด์ิศรี 
เกียรติภูมิของตนเปนใหญกระทําการดวยการปรารภตนและส่ิงท่ีเน่ืองดวย
ตนเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแก เวนชั่ว ทําดี ดวยเคารพตน
          ๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปน
ใหญ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทําดวยปรารถนาจะ
เอาใจผูนั้น หาความนิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกลาววาเปนประมาณ ในฝาย
กุศลไดแก เวนชั่ว ทําดีดวยเคารพเสียงหมูชน
          ๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการความจริง ความ
ถูกตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทําดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษา ตรวจ
สอบตามขอเท็จจริง และความเห็นที่รับฟงอยางกวางขวาง แจงชัด และ
พิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดแหงสติปญญา มองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจ 
เปนไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงามเปนประมาณ อยางสามัญไดแก 
ทําการดวยความเคารพ หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา เมื่อรูอยางนี้แลว ถา
ตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิปไตย หรือหลักขอ ๓ คือ ธรรมาธิปไตย
          โดยเฉพาะอยางในการปกครองแบบประชาธิปไตยน้ัน พระธรรม
ปฎกมองเห็นวา การปกครองนั้น หากเปนไปเพื่ออยากไดผลประโยชน 
อยากใหญ อยากโต อยากมีอํานาจ อยากไดอะไรๆ ตองเปนไปตามความ
ยึดถือของตน ซึ่งจะตรงกันขามกับจริยธรรม ถาถูกตัณหา มานะ หรือ ทิฏฐิ
ครอบงํา แนนอนวา จริยธรรมเดินไปไมได เพราะฉะนั้น ทางแกไขเร่ืองน้ีก็
คือ จะตองมีการพัฒนาความอยากใหมันดี และอยากทําใหมันดีนี้ใหเขมขน 
แรงกลา ใหเปนไปอยางมุงม่ันท่ีสุด ใหฝงลึกลงไปประจําอยูในจิตใจใหได
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          เม่ือคนในสังคมประชาธิปไตย มีความใฝดี อยากใหมันดี ปรารถนา
ความสุขแก ประชาชน และแกบานเมืองแลว ความปรารถนานี้ก็จะแผลึก
ซึ้งและครอบคลุมทั่วไป ซึ่งพระธรรมปฎกพูดดวยคําสั้นๆ วา ความอยาก
ใหธรรมเกิดมีขึ้น หรือความใฝธรรม กลาวคือ อยากใหธรรม ความดี ความ
งาม ความจริง ความถูกตอง เกิดมีขึ้นในสังคม ซึ่งเปนเรื่องใหญและตรงจุด
หมาย เพราะการที่มนุษยมีการปกครอง มีการงานบานเมืองตางๆ นี้ ก็เพื่อ
ให เกิดมี "ธรรม" ขึ้นในสังคมมนุษย หรือเพื่อดํารง "ธรรม" ใหคงอยู
          คําวา "ธรรม" ในท่ีน้ี พระธรรมปฎกใหนิยามไววา หมายถึง ความ
จริง ความ ถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทจริง รวมทั้งหลักการ
ที่จะใหเกิดความดีงาม ความ ถูกตองเหลานี๒้๕ การท่ีเราจัดต้ังวางหลัก
ตางๆ เชน หลักการทางรัฐศาสตร หลักการทาง นิติศาสตร หลักการทาง
เศรษฐศาสตร หรือหลักการเองใดๆ ก็ตาม ก็เพื่อใหมีเกณฑ มี มาตรฐาน
ในการที่จะดําเนินงาน เพื่อสรางสรรคทําใหเกิดความดี ความงาม ความถูก
ตอง และประโยชนสุขที่แทนั้น
          เม่ือตองการความดีงามและประโยชนสุขแกบานเมือง ก็ตองยึดถือ
หลักการเหลานี้ ซึ่งเรียกดวยคําที่สั้นที่สุดคําเดียววา "ธรรม" เพราะฉะนั้น 
นักการเมืองจะตองมีจริยธรรมสําคัญขั้นตอไป ตอจากความอยากที่ถูกตอง 
หรือความใฝปรารถนาที่เรียกวา ฉันทะ ก็คือ การที่จะตองยึดถือธรรมเปน
ใหญ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกวา ธรรมาธิปไตย ถาคนเรา ไมถือธรรม
เปนใหญ คือไมถือหลักการ ไมเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม 
ประโยชนสุขที่แทเปนมาตราฐาน เปนใหญหรือเปนที่ยึดถือ ก็จะเอนเอียง
หรือเขวออกไป กลายเปนยึดถือเอาตัวคนเปนใหญ เอาผลประโยชนเปน
ใหญ หรือเอาคะแนนนิยมเปนใหญ เปนตน
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          เม่ือถือเอาตัวตน ผลประโยชนของตน ความย่ิงใหญ อํานาจของตน 
เปนตนเปนใหญ เรียกวา อัตตาธิปไตย แตถาถือเอาความนิยม การเอาอก
เอาใจกัน ความชอบใจ ความพึงพอใจ ของคนจํานวนมาก โดยไมคํานึงถึง
หลักเกณฑเรียกวา โลกาธิปไตย
          พระธรรมปฎกอธิบายหลักการของธรรมาธิปไตยเพ่ิมเติมวา ผูเปนนัก
ปกครอง เปนนักการเมือง เปนนักบริหาร ตองถือเปนเรื่องสําคัญวา ตอนนี้
จะออกสูภาคปฏิบัติ ตอง ตั้งหลักกอน การที่จะตั้งหลักก็คือ จะตองยึดถือ
ธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการ กฎกติกา กฎหมาย ถือความจริง ความถูก
ตอง ความดีงาม เหตุผล ประโยชนสุขที่แทเปนใหญ เปนเกณฑ และเปน
มาตรฐาน ๒๖ เม่ือถือธรรมเปนใหญ ก็เห็นแกธรรม เห็นแกความจริง ความ
ถูกตอง ความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา รวมทั้งกฎหมายก็จะ
ไมเอนเอียงไปขางไหน ไมเห็นแกผลประโยชน ไมเห็นแกพรรคพวก ไมเห็น
แกคะแนนนิยม เปนตน และจะมีความชัดเจนในการทํางาน ซึ่งโดยที่สุด
แลว ธรรมาธิปไตยเทานั้นจะเปนแกนจริยธรรมของระบอบประชาธิปไตย
ที่สมบูรณแบบ
 สําหรับทาทีตอระบอบประชาธิปไตยท่ีใชเปนรูปแบบในการ
ปกครองประเทศไทยนั้น พระธรรมปฎกไดชี้แนวทางวา ถึงเวลาแลวที่คน
ไทยจะตองมีความชัดเจนในหลักการของ พระพุทธศาสนา ถาเปนพุทธ
ศาสนิกจะตองถือธรรมเปนใหญ พระพุทธเจาเองก็ทรงถือธรรมเปนใหญ 
ไมมีอะไรใหญกวาธรรม คนที่ถือธรรมเปนใหญ คือเปนธรรมาธิปไตยนั้น มี
ลักษณะสําคัญคือ
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 ๑. เปนคนมีหลักการไมเล่ือนลอยไหลไปตามกระแส ถือเอาความ
จริง ความถูกตอง ความดีงาม ความเปนไปตามเหตุผล และกฎเกณฑเปน
เกณฑตัดสิน
          ๒...ใชปญญาและพัฒนาปญญาอยูเสมอ เพ่ือใหรูเทาทันขอมูล
ความเปนไปตามความเปนจริง และเพื่อใหรูเขาใจ เขาถึงหลักการความจริง 
ความถูกตองดีงามและเหตุผลในเรื่อง นั้นๆ เพื่อใหสามารถรักษาหลักการ
ความจริง ความถูกตองไวได
          ๓...มีความจริงใจ บริสุทธ์ิใจ สุจริตใจ ในการใชปญญาพิจารณา
ตัดสินใจ ไมเอนเอียง ไปดวยอคติ
 ๔. รักธรรม รักความจริง ความถูกตองดีงาม ทําอะไรก็มุงจะใหถึง
ธรรมและเปนไปตามธรรม มุงใหไดความจริง มุงใหเกิดความถูกตองดีงาม 
จนขามพนความยึดถือในตัวตนไปได ใหธรรมเปนใหญเหนือแมแตเกียรติ
และศักดิ์ศรีของคน และเพราะรักธรรม มุงใหเกิดความเปนธรรมนั้น จึง
เปนคนที่พูดดวยงาย รับฟงขอมูลและเหตุผล ไมดื้อรั้นในทิฏฐิ
 ใน ๔ ขอน้ี ขอสุดทายเปนตัวตัดสินความเปนธรรมาธิปไตยแค
ในแงปฏิบัติ จะขาด ๓ ขอแรกไมได ตองมีไวครบท้ังหมด๒๗ ซ่ึงควรนํามา
ประยุกตใหเขากับรูปแบบในการปกครองของประเทศไทย
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 พระธรรมปฎกไดแสดงทัศนะเก่ียวกับประชาธิปไตยในหลายวาระ 
หลายโอกาส และหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ผูเขียนเห็นวา ถอยคําที่พระ
ธรรมปฎกไดแสดงไวนั้น เปนถอยคํา ที่มีความลึกซึ้ง เปนเหตุ เปนผลที่
อธิบายใหเชื่อมโยงกันไดอยางนารับฟงยิ่ง ควรคาแกการนํามา เผยแพร 
เพราะเปนเรื่องที่เนื่องดวยประชาธิปไตยทั้งสิ้น ดังตัวอยางตอไปนี้
         "ลักษณะสําคัญ ๒ อยางของสังคมประชาธิปไตย คือวิถีชีวิตแหง
ความพอดี ที่เปนสายกลาง ซึ่งองคประกอบและปฏิบัติการทั้งหลายได
สัดสวนสมดุลกัน...อีกอยางหน่ึงคือ..การยอมรับศักยภาพของมนุษยวา 
บุคคลแตละคนมีความสามารถที่พัฒนาได... ศักยภาพนั้น จะตองไดรับ
การพัฒนา คือ ตองมีการศึกษา เพื่อใหบุคคลมีสติปญญา สามารถคิด
วินิจฉัย เลือกตัดสินใจ และใชเสรีภาพเปนตน ไดอยางถูกตองพอดี...การ
จะมีประชาธิปไตยท่ีดีน้ัน..ไมใชเพียงแคเอาอยางรูปแบบเขามาใชตาม
ไปเทาน้ันก็สําเร็จ..แตมีส่ิงท่ีจะตองเพียรพยายามทําดวยความต้ังใจจริง 
เฉพาะอยางยิ่ง ตองมีการแสวงหาปญญา และใชปญญาอยางจริงจังโดย ให
บุคคลมีเสรีภาพท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนและใหศักยภาพน้ันอํานวยผล
ดีในการที่จะใชเสรีภาพในการที่จะเกื้อกูลตอชีวิตและสังคม ทําใหเสรีภาพ
ในระบอบประชาธิปไตยเปนไปอยาง..สมดุลโดยเปนเสรีภาพของคนท่ี
ปกครองตนเองได" ๒๘

          "สังคมประชาธิปไตย จะตองมีเคร่ืองผูกพันคนใหมีความสามัคคี
รวมมือรวมใจกัน...การรวมมือกันและอยูรวมกันดวยดีน้ันมีลักษณะการ
แสดงออกตางๆ กัน ซึ่งเนนความมีเมตตาปรารถนาดี หวังประโยชนสุข
ตอกัน อันจะโยงไปหาหลักการพื้นฐาน คือ การที่คนเราจะตองใชปญญา
เปนสังคมแหงสามัคคีเอกีภาพ..ที่คนมีเมตตาหรือไมตรีตอกันเปนพ้ืนฐาน
รองรับความเปนอยูและการแสดงออกเสรีท่ีมีความเสมอภาคเทาเทียม
กัน"๒๙
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          ประชาธิปไตยจะไมมีทางเปนประชาธิปไตย ถาหากไมถึงธรรมาธิปไตย 
เพราะประชาธิปไตยท่ีเปนอัตตาธิปไตยน้ันไมดีไปกวาราชาธิปไตยท่ีเปน
อัตตาธิปไตยคือนําไปสูความพินาศเชนเดียวกัน...จะเปนธรรมาธิปไตย
ก็ตองเริ่มตั้งแตรูวาอะไรเปนธรรม ความรูเกิดขึ้นได ก็ตองอาศัยปญญา 
จะใหมีปญญาก็ตองใหมีการศึกษา ฉะนั้นจะตองเริ่มตั้งแตใหการศึกษา
          "การศึกษาท่ีพร่ังพรอม ท่ีจะใหเกิดประชาธิปไตย ก็ตองมี ๓ องค...
คือมีทั้งศีล มีทั้งสมาธิ มีทั้งปญญา...การศึกษาที่ขาดศีล ขาดระเบียบวินัย 
ขาดสมาธิ ขาดการสรางจิตใจ ท่ีเขมแข็งม่ันคง จึงไมอาจจะเปนพ้ืนฐานท่ีดี
ของการสรางประชาธิปไตยได" ๓๐

          "การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนา จึงเปนการ
ปกครองเพื่อการศึกษา การปกครองจากความสงบเรียบรอยที่เกิดจากการ
ปกครองนั้น มิใชจุดหมายในตัว แตเปนเพียงปจจัยคือสภาพเอื้อ เพื่อชวย
ใหแตละบุคคลบรรลุจุดหมายแหงการศึกษา หรือเพื่อเปนหลักประกันของ
การศึกษา จึงถือเปนมติไดวา การปกครองที่มีขึ้นเปนเรื่องของการศึกษา
และเพื่อการศึกษาทั้งสิ้น
          ถาไมปกครองดวยการศึกษา ก็ตองปกครองดวยอํานาจ เม่ือ
ปกครองดวยอํานาจก็เกิดความรูสึกในเชิงปฏิปกษ ที่เอียงไปในทางที่จะขัด
แยงกัน... ดวยเหตุนี้ การปกครองแบบใชอํานาจ จึงกอใหเกิดปญหา เร่ิม
ตั้งแตเกิดความขัดแยงในจิตใจเปนตนไป ทําใหยิ่งตองเพิ่มการใชอํานาจ 
ใชอาญาและจะเนนการลงโทษมากย่ิงข้ึนตามลําดับ ไมใชเปนการปกครอง
แบบพยายามสรางคนดี แตเปนการปกครองแบบพยายามกําจัดคนเลว" ๓๑
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  "สามัคคีมีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับชีวิตหมูหรือการอยูรวม
กันเปนสังคม โดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตย สามัคคีคือความพรอม
เพรียงกัน ความรวมแรงรวมใจกัน และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่เรียก
วา เอกีภาพ (แตคนไทยเรานิยมใชวา เอกภาพ) ดังนั้น คุณคาของความ
สามัคคีที่สําคัญมาก ซึ่งเปนพื้นฐานของวินัย และประชาธิปไตย คือทําให
สังคมเกิดมีคุณประโยชนตามความหมายของมัน โดยเปนสภาพเอื้ออํานวย
โอกาสแกทุกคน ที่จะดํารงชีวิตของคนอยูดวยดี สามารถพัฒนาชีวิตของ
คนใหเขาถึงประโยชนสุขยิ่งขึ้นไป" ๓๒

          "ธรรมท่ีเปนหลักการท่ัวไป ซ่ึงไมไดบัญญัติไวเปนสิกขาบทในพระ
วินัยมีหลายอยาง ที่เปนเครื่องสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในชุมชนแหง
กัลยาณมิตร เชน หลักสาราณียธรรม เปนตน ซ่ึงถือไดวา เปน หลักการ
ของประชาธิปไตย ขอยกตัวอยางหัวขอหลักธรรมแหง สาราณียธรรม ๖ 
ประการ (สารณียธรรมก็เรียก) คือ ๑) จะทําอะไรก็ทําตอกันดวยเมตตา ๒) 
จะพูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา ๓) จะคิดอะไรก็คิดตอกันดวยเมตตา ๔) 
ไดมาแบงกัน กินใช ๕) ตั้งอยูในความประพฤติเสมอกัน ๖) มีความเสมอกัน
โดยทิฏฐิ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสังคมประชาธิปไตย ถาประชาชนไมยึดถือ
หลักการแหงประชาธิปไตยรวมกัน ก็ถึงอวสาน เพราะฉะนั้น สมาชิกทุกคน
จึงตองมีอุดมการณและมีหลักการรวมกัน"๓๓

          นอกจากน้ี ยังมีวาทะเสมือนเปนคําคมของพระธรรมปฎก ท่ีแสดง
นัยเกี่ยวเนื่องกับประชาธิปไตย โดยปรากฏในหลายแหงหลายสถาน ตาง
วาระกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
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          •  คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นตอคุณภาพของประชาชน
 •  หน่ึงบัณฑิต ดีกวาพันพาล 
  แตประชาธิปไตยตองการใหท้ังพันเปนบัณฑิต
 •  ประชาธิปไตยจะเปนจริงได 
  ตองใหประชาชนรูจักปกครองตนเอง
 •  ประชาธิปไตย จัดสรรสังคมใหมีโอกาสสูงสุด
          •  ประชาธิปไตย ชวยใหประโยชนของบุคคล
  และสังคมมาประสานเสริมกัน
          •  ประชาธิปไตยทําใหคนมีโอกาสศึกษา
          •  การศึกษา ทําใหคนเขาถึงโอกาสในสังคมประชาธิปไตย
          •  กระบวนการเรียนรูก็เพื่อพัฒนาคนสูสังคมประชาธิปไตย
          •  กระบวนการเรียนรูก็เพื่อขับเคลื่อนคนสูสังคมประชาธิปไตย
          •  สังคมประชาธิปไตยกับสังคมแหงการเรียนรู
  ก็คือคนละดานของเร่ืองเดียวกัน
          •  ประชาธิปไตยนั้นตองอาศัยการศึกษามาพัฒนาคนหลายดาน  
  คุณธรรมเปนสวนหน่ึง แตสติปญญาน้ันสําคัญอยางย่ิง
          •  เสียงขางมากตัดสินความจริงไมได 
  เราตัดสิน ไมใชตัดสินความจริง
         •  ธรรมาธิปไตย เปนแกนจริยธรรมของประชาธิปไตย
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บทสรุป
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ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยนั้น 
ควรเนนใหเปนประชาธิปไตย 

ตามแนวธรรมาธิปไตย เพราะสังคมไทยนั้นยอมรับ
นับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต)
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 จากการท่ีประเทศไทยมีการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตริยทรงเปนประมุขน้ันแมวาจะไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง..จาก
สมบูรณาญาสิทธิราช มาต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ มาจนถึงปจจุบัน (๒๕๔๗) รวม ๗๒ 
กวาป มาแลวก็ตาม แตก็เปนการรับรู รวมกันโดยสวนมากวา ระบอบประชาธิปไตย
ของไทยยังกาวไปไมถึงไหน ท้ังน้ีเพราะมีปจจัย ท่ีเปนสาเหตุทําใหระบอบน้ีเกิด
ภาวะหยุดชะงักงัน เชน เกิดการรัฐประหาร ลมลางรัฐธรรมนูญ ลมลางรัฐบาลท่ีมี
ท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนก็เคยมีปญหาเหลาน้ีเปนวัฏจักรของ
ระบบการเมืองไทยมาโดยตลอด
 แตอยางไรก็ตาม..เม่ือมาพิจารณาถึงแนวคิดทางการเมืองในเร่ือง 
ประชาธิปไตยในมุมมองของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) แลว ก็จะเห็นไดชัดเจน
วา ระบอบประชาธิปไตยของไทย แมจะมีคนเขาใจในหลักการของประชาธิปไตย
อยูบาง แตโดยเน้ือหาแลว วิธีการปฏิบัติของคนท่ีอยูในระบบการเมืองแบบน้ียังไป
ไมถึงระบอบประชาธิปไตยท่ีควรจะเปนด่ังท่ีพระธรรมปฎกไดแสดงไว โดยเฉพาะ
อยางย่ิง ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยน้ัน ควรเนนใหเปนประชาธิปไตย ตาม
แนวธรรมาธิปไตย..เพราะสังคมไทยน้ันยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติ..ของตนมาต้ังแตกอต้ังประเทศตราบจนถึงทุกวันน้ี ดังน้ัน..จึงไมนาจะ
เปนความแปลกประหลาดอะไรท่ีจะนําหลักธรรมาธิปไตยของพระพุทธศาสน..ตาม
แนวท่ีพระธรรมปฎกแสดงไวมาประยุกตเขากับระบอบประชาธิปไตยของไทย..
เพราะโดยท่ีสุดแลว..เม่ือธรรมาธิปไตยสามารถนํามาเปนฐานท่ีม่ันคงของระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย ก็จะทําใหสังคมไทยสามารถสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
ท่ีทําใหประชาชนของประเทศน้ีอยูกันดวยความสงบสุขและเจริญรุงเรืองตามจุดมุง
หมายของประชาธิปไตยอยางแทจริงตลอดไป

-----------------------------------

����������������������������������������.indd   53 26/1/2560   19:03:09



54     | รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

����������������������������������������.indd   54 26/1/2560   19:03:10



ความคิดทางการเมือง : ประชาธิปไตย 
ตามแนวคิดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตโต)

|     55

๑  ตั้งแตป พ.ศ.๒๔๗๕ จนถึง ป พ.ศ.๒๕๓๕ ตลอดระยะเวลา ๕๐ ป มี 
 การปฏิวัติรัฐประหาร รวม ๑๘ คร้ัง เฉล่ีย ๒.๗ ปตอคร้ัง.
๒  มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกาศใชมาแลวตั้งแตตนจนถึง 
 ปจจุบัน ระยะเวลา ๗๒ ป รวม ๑๖ ฉบับ เฉล่ีย ๔.๕ ปตอฉบับ.
๓  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สุรพล สุยะพรหม,ดร., ธัมมาธิปไตย, 
  ใน สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต รุนท่ี ๔๗ ปการศึกษา ๒๕๔๓,   
 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔).
๔  ดูรายละเอียดประวัติพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
  ไดท่ี อาภา จันทรสกุล. ชีวประวัติพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),   
 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘).
๕  หนังสือพุทธธรรม เปนหนังสือที่มีความหนา ๑,๑๔๕ หนา ประกอบ 
 ดวยสาระสําคัญคือ เปนหนังสือท่ีเรียบเรียงเน้ือหาตามลําดับ
  หลักธรรม แบงเปน ๒ สวนใหญๆ คือ มัชเฌนธรรมเทศนา หลักความ
  จริงท่ีเปนกลางตามธรรมชาติหรือสวนท่ีเปนสัจธรรม และมัชฌิมา 
  ปฏิปทา ขอปฏิบัติท่ีเปนกลางตามธรรมชาติหรือสวนท่ีเปนจริยธรรม  
   ดูรายละเอียดไดที่ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับ    
 ปรับปรุงและขยายความ, พิมพคร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหา  
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑).
๖  สํานักงานสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ. ป.อ. ปยุตฺโต.    
 (กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๒-๓. 
๗  อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพททางรัฐศาสตร, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ  
 โอเดียนสโตร, ๒๕๔๒), หนา ๒-๓.
๘  จิรโชค (บรรพต) วีระสัย,ดร. และคณะ, รัฐศาสตรท่ัวไป, (กรุงเทพฯ :   
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๐), หนา ๒๕๕.
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๙   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไป 
   สูประชาธิปไตย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
   ๒๕๔๓), หนา ๓.
๑๐   เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔.
๑๑   เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕.
๑๒   เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕-๖.
๑๓   เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖-๗.
๑๔   มาตรา ๗๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศักราช ๒๕๔๐.
๑๕   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), รัฐกับพระพุทธศาสนา 
   ถึงเวลาชําระลางหรือยัง, (กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จํากัด,  
  ๒๕๓๗), หนา ๑๒-๑๔.
๑๖   เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๔-๑๕.
๑๗   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), กระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคน
   สูประชาธิปไตย, อางแลว, หนา ๓๔.
๑๘   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), นิติศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพฯ :  
  บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๙), หนา ๓๓.
๑๙   มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ดูในรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี พระราช- วรมุนี (ประยูร ธมมฺจิตฺโต),  
  การคณะสงฆกับพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหา 
  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๓๗-๓๘.
๒๐   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคน
  สูประชาธิปไตย, อางแลว, หนา ๓๕.
๒๑   เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๖.
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๒๒   สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, ป.อ.ปยุตฺโต,   
  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๖๓-๖๔.
๒๓   พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนสู  
  ประชาธิปไตย, อางแลว, หนา ๓๗.
๒๔   ที.ปา. ๑๑//๒๒๘/๒๓๑, อางใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),   
  ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   
  ๒๕๔๔), หนา ๑๕.
๒๕   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สลายความขัดแยง : 
  นิติศาสตร-รัฐศาสตร-เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ   
  บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๙๗-๑๙๘.
๒๖   เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๙๙.
๒๗   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมกับสังคมไทยในสถานการณ  
  ปจจุบัน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, ๒๕๔๑), หนา ๒๗-๒๘.
๒๘   พระราชวรมุนี (ปรุยุทธ ปยุตฺโต), การสรางสรรคประชาธิปไตย, (กรุงเทพฯ 
   : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หนา ๗๑-๗๒.
๒๙   เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๖-๙๘. 
๓๐   พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับสังคมไทย,   
  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๖), หนา ๕๓-๕๖.
๓๑   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตรแนวพุทธ, อางแลว, หนา ๔๔-๔๖.
๓๒   เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗๖.
๓๓   เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘๐-๘๑.
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ความคิดทางการเมือง : ประชาธิปไตย 
ตามแนวคิดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตโต)

|     59

คําถามอาจารย คือ 

๑. ใชแนวคิดพระธรรมปฏก หรือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
๒. เชิงจะใหไวหนานั้นๆ หรือไวทายเลม
๓. แนวคิดปกที่อาจารยอยากได
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